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About

Originally drawn in a Regular weight for the comprehensive
re-design of photography magazine HOTSHOE, we are pleased
to release BASIS GROTESQUE commercially, some three years
after its initial conception.
Over the course of the past 36 months, we’ve exhaustively
refined and extended the family into a 16-style brood, and
in-so-doing have had the opportunity to test all iterations
and sub-iterations of BASIS GROTESQUE across countless
platforms, printed and otherwise.
Initial points of inspiration — among them Akzidenz and various
early Grotesques from Monotype — were ultimately eschewedbut-honored to create something slightly more behaved and
shapely. An intentional skeletal similarity among the weights
prompts an otherwise truly diverse clan of types, ranging from
Light to Black with corresponding Italics, and complemented
by Monospaced cuts in both Regular and Bold weights (also
with partner Italics, of course). On top of it all, BASIS GROTESQUE boasts an Off-White variant for use on solid colour
grounds. Extensive OpenType features abound, and support
for both Cyrillic and Greek are available in all Pro styles.
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Regular

12pt
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Glyph Sheet

Uppercase
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZ

Lowercase
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers
0123456789
Extended Numbers * ( Pro )
000123456789
H00123456789H00123456789
H00123456789H00123456789
⅓⅔⅛⅜⅝⅞
Latin-A
ÁÂÀÃÄÅÆÇÐÉÊÈËÍÎÌÏŁÑÓÔÒÖÕ
ŒØÞŠÚÛÙÜÝŸŽ
áâàãäåæçðéèêëıíîìïłñóòôöõøœ
þßšúùûüÿýž
Latin-Extended * ( Pro )
ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮ
İĲĴĶĸĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜ
ŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŸŹŻŽƵǼ
āăąćĉċčďđēĕėęěĝğġģĥħĩīĭįıĳĵķ
ĺļľŀłńņňŋōŏőœŕŗřśŝşšţťŧũūŭůű
ųŵŷźżž
* ( Pro )
These are only included in the Pro
variant of BASIS GROTESQUE.
† ( Arabic )
These are only included in the ARABIC
variant of BASIS GROTESQUE.

Alternates * ( Pro )
áâàãäåæǽαδ
Ligatures
fi fl ff fj ffi ffl ffj ← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙
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Symbols
½¼¾¹²³!?@{|¦}[]()<=>‘”#%&*.,:;
/\^-–—_†‡°§•¶…+−×÷±≤≥≠~≈®©
℗™℠∞µ∂◊√∑∏πΩ¬ƒ∫∆ªº£$€¥¢₴
₺₽№¤“”‘’‚„¿¡‹›«»⁄·‰`´¨ˆˇ˜¯˘˙˚¸˝˛
℮↖↗↘↙↔↑↓↕→←ℓ
Latin-B Extended * ( Pro )
ǼȘȚƵǽǽƒȷșțƶ
Case Sensitive Forms * ( Pro )
H{}[]()¿¡•@«»
Cyrillic * ( Pro )
АБВГЃҐДЕЀЁЖЗИЙЍКЌЛМНОП
РСТУЎФХЧЦШЩЏЬЪЫЉЊЅЄЭІ
ЇЈЋЮЯЂѢѲѴ
абвгѓґдеѐёжзийѝкќлмнопрсту
ўфхчцшщџьъыљњѕєэіїјћюяђѣѳ
ѵ₴
Bulgarian (Localised Forms) * ( Pro )
ДЛвгджзийклптцшщьъю
Greek * ( Pro )
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨ
ΩΆΈΉΊΌΎΏΪΫ
αβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωί
ϊΐύϋΰόώάέή
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* ( Pro )
These are only included in the Pro
variant of BASIS GROTESQUE.
† ( Arabic )
These are only included in the ARABIC
variant of BASIS GROTESQUE.

Arabic † ( Arabic )
اا ب ببب ت تتت ث ثثث ج ججج ح ححح خ خخخ دد ذذ رر زز
س سسس ش ششش ص صصص ضضضض ط ططط ظ
ظظظع ععع غ غغغ ف ففف ق ققق ك ككك ل للل م ممم ن
ننن ه ههه وو ؤؤ ي ييي ىى ئ ئئئ ء پ پپپ چ
چچچ ژﮋ ک ککک گ گگگ ی ییی

Glyph Sheet
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Straights

Family Extent

6

Light رفيع

بطن قيطوس

Regular عادي

بطن قيطوس

Medium متوسط

بطن قيطوس

Bold سميك

بطن قيطوس

Black أسود

بطن قيطوس

Basis Grotesque عربى

Family Extent

Proportional
Straights

Colophon Foundry

Family Extent

Light

AaBbCc 123

Off-White

AaBbCc 123

Regular

AaBbCc 123

Medium

AaBbCc 123

Bold

AaBbCc 123

Black

AaBbCc 123
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Family Extent

Proportional
Italics

Colophon Foundry

Family Extent

Light Italic

AaBbCc 123

Off-White Italic AaBbCc 123
Regular Italic

AaBbCc 123

Medium Italic

AaBbCc 123

Bold Italic

AaBbCc 123

Black Italic

AaBbCc 123
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Monospaced
Striaghts +
Italic Family
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Family Extent

M. Light

AaBbCc 123

M. Light It. AaBbCc 123
M. Regular

AaBbCc 123

M. Italic

AaBbCc 123

M. Medium

AaBbCc 123

M. Med. It. AaBbCc 123
M. Bold

AaBbCc 123

M. Bold It. AaBbCc 123
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Arabic
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18pt / 36pt

Required
Ligatures
المتصالتاإلجبارية
( Pro ) ( Arabic )

OpenType Features
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Below is a preview of the OpenType features found in the varying weights of BASIS GROTESQUE. These can be accessed
via the OpenType control panel in your application.

أل إل ال فئ
 آل

 آل أل إل ال ئف

0123456789

0123456789

Contextual
Alternates
البدائل السياقية
( Pro ) ( Arabic )

Native Figures
األرقام المحلية
( Pro )

�

Basis Grotesque عربى

Regular
36pt
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Tabular Figures
األرقام الجدولية
( Pro ) ( Arabic )

Persian
Figures
األرقام الفارسية
( Pro ) ( Arabic )

Punctuation
عالمات التنقيط
( Pro ) ( Arabic )

Vowel Marks
الحركات
( Pro ) ( Arabic )

OpenType Features
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0123456789

0123456789

0123۴۵۶789

0123456789

�؟،٭؛٪﴾﴿

?.,;*%)(﴿

◌� ◌� ◌ًٔ ◌� ◌� ◌� ◌� ◌ٔ ◌ٍّ ◌ِّ ◌ّ ْ ◌ٌ ّ ◌ّ ُ ◌ّ ْ ◌ًّ ◌ّ ◌ٍ ◌ٌ ◌ً ◌ْ ◌ِ ◌ُ ◌َ
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Regular
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STD v PRO OpenType Features

PRO  عربيArabic
Required Ligatures   1
   المتصالت اإلجبارية
Contextual Alternates   2
البدائل السياقية
Native Figures   3
األرقام المحلية
Tabular Figures   4
األرقام الجدولية
Persian Figures   5
األرقام الفارسية
Punctuation  6
عالمات التنقيط
Vowel Marks   7
الحركات
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Proportional
Numbers

Tabular
Numbers
( Pro )

Oldstyle
Proportional
( Pro )

OpenType Features

Below is a preview of the OpenType features found in the varying weights of BASIS GROTESQUE. These can be accessed
via the OpenType control panel in your application.

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890
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Regular
36pt

Oldstyle
Tabular
( Pro )
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OpenType Features

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

Inferiors
( Pro )

Superiors
( Pro )

Numerators
( Pro )

Denominators
( Pro )
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OpenType Features

Affinity

Affinity

<- -^ -> ^-

<- -^ -> ^-

0000

0000

1/2 3/4 2/3

1/2 3/4 2/3

(H) {H} [H] •H

(H) {H} [H] •H

Ligatures

Discretionary
Ligatures
( Pro )

Slashed Zero
( Pro )

Fractions
( Pro )

Case
Sensitive
Forms
( Pro )
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Regular
36pt

Stylistic Set
(SS01)
( Pro )

Stylistic Set
(SS02)
( Pro )

Stylistic Set
(SS03)
( Pro )

Colophon Foundry

OpenType Features

àáâãäåæ

àáâãäåæ

Άκαδημία

Άκαδημία
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ДЛвгджзйк […] ДЛвгджзйк […]
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18pt

OpenType Features

STD
(Standard)

PRO
(Professional)

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ligatures

Proportional Numbers
Tabular Numbers
Oldstyle Numbers
Tabular Oldstyle Numbers
Inferior Numbers
Superior Numbers
Numerators
Denominators
Discretionary Ligatures
Stylistic Sets
SS01
(Alt «a»)
SS02 (Alt «α» and «δ»)
SS03 (Bulgariant alts)
11 Slashed Zero
12 Fractions
13 Case Sensitive Forms
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PRO
(Professional)
 عربيArabic
Arabic
Dari
Farsi
Kabyle
Tajiki

Language Support
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Regular
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18pt

STD
(Standard)
Afrikaans
Basque
Breton
Catalan
Croatian (Latin)
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Faroese
Finnish
French
Gaelic
Gagauz (Latin)
German
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Irish

Language Support

Italian
Javanese (Latin)
Kashubian
Latvian
Lithuanian
Malay (Latin)
Moldovan
(Latin)

Norwegian
Polish
Portuguese
Romanian
(Latin)

Sami (Northern,
Inari and Lule)

Sami (Southern)
Serbian (Latin)
Silesian
Slovak
Slovenian
Sorbian
Spanish
Swahili

Swedish
Turkish
Walloon
Welsh
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PRO
(Professional)
Afrikaans
Balkar
Basque
Belarusian
(Cyrillic)

Breton
Bulgarian
Catalan
Croatian
(Latin)

Czech
Danish
Dutch
English
Erzya
Estonian
Faroese
Finnish
French
Gaelic

Language Support

Gagauz
(Latin)

German
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Irish
Italian
Javanese

Nogai
Norwegian
Polish
Portuguese
Romanian
(Latin)

Russian
Rusyn
Sami (Northern,

(Latin)

Inari and Lule)

Karachay
Kashubian
Kumyk
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Malay

Sami
(Southern)

Serbian
(Cyrillic)

Serbian (Latin)
Silesian
Slovak
(Latin)
Slovenian
Modern Greek Sorbian
Moksha
Spanish
Moldovan
Swahili
(Latin)
Swedish
Nanai
Turkish
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Ukrainian
Walloon
Welsh

عربى Basis Grotesque

Colophon Foundry

لهذه الشرقي
األوروبية ،بين
أيُ ،هزم كرسي
حين من .وفي
األولى األوروبية،

Light

72pt
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Light
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72pt

Light

LOREM IPSUM
DOLOR SIT
consectetur
adipiscing elit.
Nulla nisi orci,
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Light

لهذه الشرقي األوروبية،
بين أيُ ،هزم كرسي حين
من .وفي األولى األوروبية،
هو ،وقد لم لهذه أحدث

48pt

Light

لهذه الشرقي األوروبية ،بين أي،
ُهزم كرسي حين من .وفي األولى
األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث
وقوعها .،يتس ّنى لليابان الواقعة

36pt

Light
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Light

24

Light

48pt

LOREM IPSUM DOLOR
SIT AMET, CONSECTE
tur adipiscing elit.
Aenean efficitur tristique

Light

36pt

LOREM IPSUM DOLOR SIT
AMET, CONSECTETUR
adipiscing elit. Aenean efficitur
tristique pulvinar. Maecenas a

عربى Basis Grotesque
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Light

لهذه الشرقي األوروبية ،بين أيُ ،هزم كرسي
حين من .وفي األولى األوروبية ،هو ،وقد لم
لهذه أحدث وقوعها .،يتس ّنى لليابان الواقعة
تحت أن .كل بحث حقول هامش وقبل،
األرض األحمر األهداف مدن في.والتي
الصينية ّ
كل من ،لم تصفح إختار وا ّتجه ومن،

30pt

Light

لهذه الشرقي األوروبية ،بين أيُ ،هزم كرسي حين
من .وفي األولى األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث
وقوعها .،يتس ّنى لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث
حقول هامش وقبل ،األرض األحمر األهداف مدن
في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم تصفح إختار وا ّتجه ومن،
وقامت األحمر التاريخ ،أي وصل .أما ّ
حلت بشرية هو،
بـ الى حالية أدوات .أي ّ
كل بقعة الشمل .أم بين أحكم

24pt

Light
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Light

30pt

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR ADIPISCING ELIT.
Sed eu ante molestie, accumsan metus
pulvinar, dapibus dui. Morbi egestas
augue id elit commodo sagittis.
Curabitur tempus sit amet dui ut

Light

24pt

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT. SED EU ANTE MOLESTIE,
accumsan metus pulvinar, dapibus dui. Morbi
egestas augue id elit commodo sagittis.
Curabitur tempus sit amet dui ut egestas.
Maecenas tincidunt vestibulum auctor. Integer eu
massa id felis tristique vehicula. Integer laoreet

عربى Basis Grotesque

Colophon Foundry

27

Light

لهذه الشرقي األوروبية ،بين أيُ ،هزم كرسي حين من .وفي األولى األوروبية،
هو ،وقد لم لهذه أحدث وقوعها .،يتس ّنى لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث
حقول هامش وقبل ،األرض األحمر األهداف مدن في.والتي الصينية ّ
كل من،
لم تصفح إختار وا ّتجه ومن ،وقامت األحمر التاريخ ،أي وصل .أما ّ
حلت بشرية
هو ،بـ الى حالية أدوات .أي ّ
كل بقعة الشمل .أم بين أحكم فشكّل األراضي،
أوزار العظمى المبرمة أن حول ،أواخر اإلمداد وهولندا ،ثم لها .بل دنو العناد
الصينية ،لهذه األثناء ،األوروبي بها هو ،جديداً مواقعها عن تلك.يتم أن ّ
دفة
تونس األوضاع ،ان لكل وبحلول األوربيين .وتم وعُ رفت ابتدعها الواقعة تم،
ثانية والفرنسي ان أضف ،وقبل إعادة كال كل .السيء والفرنسي األوروبي نفس
 ،٣٠ا ّتجة اإلنذار ،في ومن .فرنسية انتباه به ،عل .هنا؟ كردة األولى أن ضرب،

18pt

Light

لهذه الشرقي األوروبية ،بين أيُ ،هزم كرسي حين من .وفي األولى األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه
أحدث وقوعها .،يتس ّنى لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث حقول هامش وقبل ،األرض األحمر
األهداف مدن في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم تصفح إختار وا ّتجه ومن ،وقامت األحمر التاريخ ،أي
حلت بشرية هو ،بـ الى حالية أدوات .أي ّ
وصل .أما ّ
كل بقعة الشمل .أم بين أحكم فشكّل األراضي،
أوزار العظمى المبرمة أن حول ،أواخر اإلمداد وهولندا ،ثم لها .بل دنو العناد الصينية ،لهذه األثناء،
األوروبي بها هو ،جديداً مواقعها عن تلك.يتم أن ّ
دفة تونس األوضاع ،ان لكل وبحلول األوربيين .وتم
وعُ رفت ابتدعها الواقعة تم ،ثانية والفرنسي ان أضف ،وقبل إعادة كال كل .السيء والفرنسي األوروبي
نفس  ،٣٠ا ّتجة اإلنذار ،في ومن .فرنسية انتباه به ،عل .هنا؟ كردة األولى أن ضرب ،تجهيز األرض بـ كان.
وفي كل إحتار أطراف والروسية ،ذلك وسفن وشعار عن .جمعت مسرح أم بها ،اال من الال أمدها،
في الحرة الشطر مكن .الحدود السادس اإلقتصادي غير أن ،مع طوكيو وحلفاؤها ّ
الشعبين أخذ .غرّة،
ّ
يتبق اآلالف أما في،
الخاصة واستمرت تلك أن ،هو بتخصيص الربيع ،حين .حادثة
ّ
وبلجيكا ،لم فصل،

14pt

Light
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Light

18pt

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING
ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS CONSEQUAT. VESTIBULUM IN
tincidunt erat. Vestibulum rutrum interdum diam a auctor. Donec
quis elit et orci hendrerit fermentum. Morbi dictum purus erat,
vitae elementum erat hendrerit eget. Integer ullamcorper diam
vel pellentesque venenatis. Nam tempor interdum lacinia. Sed
vestibulum enim sed viverra dictum. Proin semper ligula eget
ipsum dapibus tincidunt. Praesent eu dictum enim, ac dapibus
libero. Morbi sit amet elit ac lorem suscipit euismod. Quisque
convallis dictum vulputate. Vestibulum odio erat, ultrices in

Light

14pt

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. INTEGER
DIGNISSIM TEMPUS CONSEQUAT. VESTIBULUM IN TINCIDUNT ERAT. VESTIBULUM
rutrum interdum diam a auctor. Donec quis elit et orci hendrerit fermentum. Morbi
dictum purus erat, vitae elementum erat hendrerit eget. Integer ullamcorper diam
vel pellentesque venenatis. Nam tempor interdum lacinia. Sed vestibulum enim
sed viverra dictum. Proin semper ligula eget ipsum dapibus tincidunt. Praesent
eu dictum enim, ac dapibus libero. Morbi sit amet elit ac lorem suscipit euismod.
Quisque convallis dictum vulputate. Vestibulum odio erat, ultrices in interdum et,
malesuada tincidunt nisi. Maecenas sodales nisi dui, in commodo nibh dapibus sit
amet. Praesent tristique enim in diam fringilla, sed posuere lorem varius. Suspendisse
tincidunt nisi mauris, accumsan lobortis mi consectetur mollis. Nam ac sodales velit.
Proin vulputate massa quis nunc dignissim imperdiet. Phasellus urna arcu, maximus
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لهذه الشرقي األوروبية ،بين أي ،هُ زم كرسي حين من .وفي
األولى األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث وقوعها .،يتس ّنى
لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث حقول هامش وقبل،
األرض األحمر األهداف مدن في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم
تصفح إختار وا ّتجه ومن ،وقامت األحمر التاريخ ،أي وصل .أما
حلت بشرية هو ،بـ الى حالية أدوات .أي ّ
ّ
كل بقعة الشمل .أم
بين أحكم فشكّل األراضي ،أوزار العظمى المبرمة أن حول،

لهذه الشرقي األوروبية ،بين أي ،هُ زم كرسي حين من.
وفي األولى األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث وقوعها.،
يتس ّنى لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث حقول هامش
وقبل ،األرض األحمر األهداف مدن في.والتي الصينية
ّ
كل من ،لم تصفح إختار وا ّتجه ومن ،وقامت األحمر
التاريخ ،أي وصل .أما ّ
حلت بشرية هو ،بـ الى حالية أدوات.
أي ّ
كل بقعة الشمل .أم بين أحكم فشكّل األراضي،
أوزار العظمى المبرمة أن حول ،أواخر اإلمداد وهولندا،
ثم لها .بل دنو العناد الصينية ،لهذه األثناء ،األوروبي
بها هو ،جديداً مواقعها عن تلك.يتم أن ّ
دفة تونس
األوضاع ،ان لكل وبحلول األوربيين .وتم وعُ رفت ابتدعها
الواقعة تم ،ثانية والفرنسي ان أضف ،وقبل إعادة كال
كل .السيء والفرنسي األوروبي نفس  ،٣٠ا ّتجة اإلنذار ،في
ومن .فرنسية انتباه به ،عل .هنا؟ كردة األولى أن ضرب،
تجهيز األرض بـ كان.وفي كل إحتار أطراف والروسية،
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→ 11pt

لهذه الشرقي األوروبية ،بين أي ،هُ زم كرسي حين من .وفي األولى
األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث وقوعها .،يتس ّنى لليابان الواقعة
تحت أن .كل بحث حقول هامش وقبل ،األرض األحمر األهداف مدن
في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم تصفح إختار وا ّتجه ومن ،وقامت األحمر
حلت بشرية هو ،بـ الى حالية أدوات .أي ّ
التاريخ ،أي وصل .أما ّ
كل بقعة
الشمل .أم بين أحكم فشكّل األراضي ،أوزار العظمى المبرمة أن حول،
أواخر اإلمداد وهولندا ،ثم لها .بل دنو العناد الصينية ،لهذه األثناء،
األوروبي بها هو ،جديداً مواقعها عن تلك.يتم أن ّ
دفة تونس األوضاع،
ان لكل وبحلول األوربيين .وتم وعُ رفت ابتدعها الواقعة تم ،ثانية
والفرنسي ان أضف ،وقبل إعادة كال كل .السيء والفرنسي األوروبي
نفس  ،٣٠ا ّتجة اإلنذار ،في ومن .فرنسية انتباه به ،عل .هنا؟ كردة األولى
أن ضرب ،تجهيز األرض بـ كان.وفي كل إحتار أطراف والروسية ،ذلك
وسفن وشعار عن .جمعت مسرح أم بها ،اال من الال أمدها ،في الحرة
الشطر مكن .الحدود السادس اإلقتصادي غير أن ،مع طوكيو وحلفاؤها
ّ
الخاصة واستمرت تلك أن ،هو
ّ
الشعبين أخذ .غرّة ،وبلجيكا ،لم فصل،
ّ
يتبق اآلالف أما في ،كما  ٢٠٠٤انتصارهم
بتخصيص الربيع ،حين .حادثة
ولكسمبورغ من ،بحق هو أخرى وبحلول .العظمى معارضة فعل
وتتحمل ايطاليا ،ما .خيار وح ّتى
ّ
كل.على الجنود وبالتحديد ،كل ،ذلك

لهذه الشرقي األوروبية ،بين أي ،هُ زم كرسي حين من .وفي
األولى األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث وقوعها .،يتس ّنى
لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث حقول هامش وقبل ،األرض
األحمر األهداف مدن في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم تصفح
ّ
إختار وا ّتجه ومن ،وقامت األحمر التاريخ ،أي وصل .أما حلت
بشرية هو ،بـ الى حالية أدوات .أي ّ
كل بقعة الشمل .أم بين أحكم
فشكّل األراضي ،أوزار العظمى المبرمة أن حول ،أواخر اإلمداد
وهولندا ،ثم لها .بل دنو العناد الصينية ،لهذه األثناء ،األوروبي
بها هو ،جديداً مواقعها عن تلك.يتم أن ّ
دفة تونس األوضاع،
ان لكل وبحلول األوربيين .وتم وعُ رفت ابتدعها الواقعة تم،
ثانية والفرنسي ان أضف ،وقبل إعادة كال كل .السيء والفرنسي
األوروبي نفس  ،٣٠ا ّتجة اإلنذار ،في ومن .فرنسية انتباه به ،عل.
هنا؟ كردة األولى أن ضرب ،تجهيز األرض بـ كان.وفي كل إحتار
أطراف والروسية ،ذلك وسفن وشعار عن .جمعت مسرح أم
بها ،اال من الال أمدها ،في الحرة الشطر مكن .الحدود السادس
اإلقتصادي غير أن ،مع طوكيو وحلفاؤها ّ
الشعبين أخذ .غرّة،
الخاصة واستمرت تلك أن ،هو بتخصيص
ّ
وبلجيكا ،لم فصل،

أواخر اإلمداد وهولندا ،ثم لها .بل دنو العناد الصينية ،لهذه
األثناء ،األوروبي بها هو ،جديداً مواقعها عن تلك.يتم أن
ّ
دفة تونس األوضاع ،ان لكل وبحلول األوربيين .وتم وعُ رفت
ابتدعها الواقعة تم ،ثانية والفرنسي ان أضف ،وقبل إعادة
كال كل .السيء والفرنسي األوروبي نفس  ،٣٠ا ّتجة اإلنذار،
في ومن .فرنسية انتباه به ،عل .هنا؟ كردة األولى أن ضرب،
تجهيز األرض بـ كان.وفي كل إحتار أطراف والروسية ،ذلك
وسفن وشعار عن .جمعت مسرح أم بها ،اال من الال أمدها،
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. INTEGER
dignissim tempus consequat. Vestibulum in
tincidunt erat. Vestibulum rutrum interdum
diam a auctor. Donec quis elit et orci hendrerit
fermentum. Morbi dictum purus erat, vitae
elementum erat hendrerit eget. Integer
ullamcorper diam vel pellentesque venenatis.
Nam tempor interdum lacinia. Sed vestibulum
enim sed viverra dictum. Proin semper ligula
eget ipsum dapibus tincidunt. Praesent eu
dictum enim, ac dapibus libero. Morbi sit
amet elit ac lorem suscipit euismod. Quisque
convallis dictum vulputate. Vestibulum odio erat,
ultrices in interdum et, malesuada tincidunt nisi.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS
consequat. Vestibulum in tincidunt erat. Vestibulum
rutrum interdum diam a auctor. Donec quis elit
et orci hendrerit fermentum. Morbi dictum purus
erat, vitae elementum erat hendrerit eget. Integer
ullamcorper diam vel pellentesque venenatis. Nam
tempor interdum lacinia. Sed vestibulum enim sed
viverra dictum. Proin semper ligula eget ipsum
dapibus tincidunt. Praesent eu dictum enim, ac
dapibus libero. Morbi sit amet elit ac lorem suscipit
euismod. Quisque convallis dictum vulputate.
Vestibulum odio erat, ultrices in interdum et,
malesuada tincidunt nisi. Maecenas sodales nisi
dui, in commodo nibh dapibus sit amet. Praesent
tristique enim in diam fringilla, sed posuere lorem
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS
consequat. Vestibulum in tincidunt erat. Vestibulum
rutrum interdum diam a auctor. Donec quis elit et orci
hendrerit fermentum. Morbi dictum purus erat, vitae
elementum erat hendrerit eget. Integer ullamcorper
diam vel pellentesque venenatis. Nam tempor interdum
lacinia. Sed vestibulum enim sed viverra dictum. Proin
semper ligula eget ipsum dapibus tincidunt. Praesent
eu dictum enim, ac dapibus libero. Morbi sit amet elit
ac lorem suscipit euismod. Quisque convallis dictum
vulputate. Vestibulum odio erat, ultrices in interdum et,
malesuada tincidunt nisi. Maecenas sodales nisi dui, in
commodo nibh dapibus sit amet. Praesent tristique enim
in diam fringilla, sed posuere lorem varius. Suspendisse
tincidunt nisi mauris, accumsan lobortis mi consectetur

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING
ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS CONSEQUAT. VESTIBULUM
in tincidunt erat. Vestibulum rutrum interdum diam a auctor.
Donec quis elit et orci hendrerit fermentum. Morbi dictum purus
erat, vitae elementum erat hendrerit eget. Integer ullamcorper
diam vel pellentesque venenatis. Nam tempor interdum lacinia.
Sed vestibulum enim sed viverra dictum. Proin semper ligula
eget ipsum dapibus tincidunt. Praesent eu dictum enim, ac
dapibus libero. Morbi sit amet elit ac lorem suscipit euismod.
Quisque convallis dictum vulputate. Vestibulum odio erat,
ultrices in interdum et, malesuada tincidunt nisi. Maecenas
sodales nisi dui, in commodo nibh dapibus sit amet. Praesent
tristique enim in diam fringilla, sed posuere lorem varius.
Suspendisse tincidunt nisi mauris, accumsan lobortis mi
consectetur mollis. Nam ac sodales velit. Proin vulputate massa
quis nunc dignissim imperdiet. Phasellus urna arcu, maximus in
dolor sit amet, fringilla porttitor nunc. Nulla interdum mi id varius
mollis. Ut ut convallis risus. Aliquam erat volutpat. In nec sem
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وقوعها .،يتس ّنى لليابان الواقعة

36pt

Regular

Basis Grotesque عربى

Colophon Foundry

Regular

34

Regular

48pt

LOREM IPSUM DOLOR
SIT AMET, CONSECTE
tur adipiscing elit.
Aenean efficitur tristique

Regular

36pt

LOREM IPSUM DOLOR SIT
AMET, CONSECTETUR
adipiscing elit. Aenean efficitur
tristique pulvinar. Maecenas a

عربى Basis Grotesque

Colophon Foundry

لهذه الشرقي األوروبية ،بين أيُ ،هزم
كرسي حين من .وفي األولى األوروبية،
هو ،وقد لم لهذه أحدث وقوعها .،يتس ّنى
لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث حقول
هامش وقبل ،األرض األحمر األهداف
مدن في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم تصفح
لهذه الشرقي األوروبية ،بين أيُ ،هزم كرسي حين
من .وفي األولى األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث
وقوعها .،يتس ّنى لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث
حقول هامش وقبل ،األرض األحمر األهداف مدن
في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم تصفح إختار وا ّتجه
ومن ،وقامت األحمر التاريخ ،أي وصل .أما ّ
حلت
بشرية هو ،بـ الى حالية أدوات .أي ّ
كل بقعة الشمل.
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لهذه الشرقي األوروبية ،بين أيُ ،هزم كرسي حين من .وفي األولى األوروبية،
هو ،وقد لم لهذه أحدث وقوعها .،يتس ّنى لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث
حقول هامش وقبل ،األرض األحمر األهداف مدن في.والتي الصينية ّ
كل
من ،لم تصفح إختار وا ّتجه ومن ،وقامت األحمر التاريخ ،أي وصل .أما ّ
حلت
بشرية هو ،بـ الى حالية أدوات .أي ّ
كل بقعة الشمل .أم بين أحكم فشكّل
األراضي ،أوزار العظمى المبرمة أن حول ،أواخر اإلمداد وهولندا ،ثم لها .بل
دنو العناد الصينية ،لهذه األثناء ،األوروبي بها هو ،جديداً مواقعها عن تلك.
يتم أن ّ
دفة تونس األوضاع ،ان لكل وبحلول األوربيين .وتم وعُ رفت ابتدعها
الواقعة تم ،ثانية والفرنسي ان أضف ،وقبل إعادة كال كل .السيء والفرنسي
األوروبي نفس  ،٣٠ا ّتجة اإلنذار ،في ومن .فرنسية انتباه به ،عل .هنا؟ كردة
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Regular

لهذه الشرقي األوروبية ،بين أي ،هُ زم كرسي حين من .وفي األولى األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه
أحدث وقوعها .،يتس ّنى لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث حقول هامش وقبل ،األرض األحمر
األهداف مدن في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم تصفح إختار وا ّتجه ومن ،وقامت األحمر التاريخ ،أي
حلت بشرية هو ،بـ الى حالية أدوات .أي ّ
وصل .أما ّ
كل بقعة الشمل .أم بين أحكم فشكّل األراضي،
أوزار العظمى المبرمة أن حول ،أواخر اإلمداد وهولندا ،ثم لها .بل دنو العناد الصينية ،لهذه األثناء،
األوروبي بها هو ،جديداً مواقعها عن تلك.يتم أن ّ
دفة تونس األوضاع ،ان لكل وبحلول األوربيين.
وتم وعُ رفت ابتدعها الواقعة تم ،ثانية والفرنسي ان أضف ،وقبل إعادة كال كل .السيء والفرنسي
األوروبي نفس  ،٣٠ا ّتجة اإلنذار ،في ومن .فرنسية انتباه به ،عل .هنا؟ كردة األولى أن ضرب ،تجهيز
األرض بـ كان.وفي كل إحتار أطراف والروسية ،ذلك وسفن وشعار عن .جمعت مسرح أم بها ،اال
من الال أمدها ،في الحرة الشطر مكن .الحدود السادس اإلقتصادي غير أن ،مع طوكيو وحلفاؤها
ّ
الخاصة واستمرت تلك أن ،هو بتخصيص الربيع ،حين.
ّ
الشعبين أخذ .غرّة ،وبلجيكا ،لم فصل،
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING
ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS CONSEQUAT. VESTIBULUM
in tincidunt erat. Vestibulum rutrum interdum diam a auctor.
Donec quis elit et orci hendrerit fermentum. Morbi dictum purus
erat, vitae elementum erat hendrerit eget. Integer ullamcorper
diam vel pellentesque venenatis. Nam tempor interdum lacinia.
Sed vestibulum enim sed viverra dictum. Proin semper ligula
eget ipsum dapibus tincidunt. Praesent eu dictum enim, ac
dapibus libero. Morbi sit amet elit ac lorem suscipit euismod.
Quisque convallis dictum vulputate. Vestibulum odio erat, ultrices
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. INTEGER
DIGNISSIM TEMPUS CONSEQUAT. VESTIBULUM IN TINCIDUNT ERAT. VESTIBULUM
rutrum interdum diam a auctor. Donec quis elit et orci hendrerit fermentum. Morbi
dictum purus erat, vitae elementum erat hendrerit eget. Integer ullamcorper diam
vel pellentesque venenatis. Nam tempor interdum lacinia. Sed vestibulum enim
sed viverra dictum. Proin semper ligula eget ipsum dapibus tincidunt. Praesent
eu dictum enim, ac dapibus libero. Morbi sit amet elit ac lorem suscipit euismod.
Quisque convallis dictum vulputate. Vestibulum odio erat, ultrices in interdum et,
malesuada tincidunt nisi. Maecenas sodales nisi dui, in commodo nibh dapibus
sit amet. Praesent tristique enim in diam fringilla, sed posuere lorem varius.
Suspendisse tincidunt nisi mauris, accumsan lobortis mi consectetur mollis. Nam ac
sodales velit. Proin vulputate massa quis nunc dignissim imperdiet. Phasellus urna
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لهذه الشرقي األوروبية ،بين أي ،هُ زم كرسي حين من .وفي
األولى األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث وقوعها .،يتس ّنى
لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث حقول هامش وقبل،
األرض األحمر األهداف مدن في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم
تصفح إختار وا ّتجه ومن ،وقامت األحمر التاريخ ،أي وصل.
حلت بشرية هو ،بـ الى حالية أدوات .أي ّ
أما ّ
كل بقعة الشمل.
أم بين أحكم فشكّل األراضي ،أوزار العظمى المبرمة أن
حول ،أواخر اإلمداد وهولندا ،ثم لها .بل دنو العناد الصينية،
لهذه األثناء ،األوروبي بها هو ،جديداً مواقعها عن تلك.
يتم أن ّ
دفة تونس األوضاع ،ان لكل وبحلول األوربيين .وتم
وعُ رفت ابتدعها الواقعة تم ،ثانية والفرنسي ان أضف ،وقبل
إعادة كال كل .السيء والفرنسي األوروبي نفس  ،٣٠ا ّتجة
اإلنذار ،في ومن .فرنسية انتباه به ،عل .هنا؟ كردة األولى أن
ضرب ،تجهيز األرض بـ كان.وفي كل إحتار أطراف والروسية،
ذلك وسفن وشعار عن .جمعت مسرح أم بها ،اال من الال

لهذه الشرقي األوروبية ،بين أي ،هُ زم كرسي حين
من .وفي األولى األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث
وقوعها .،يتس ّنى لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث
حقول هامش وقبل ،األرض األحمر األهداف مدن
في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم تصفح إختار وا ّتجه ومن،
وقامت األحمر التاريخ ،أي وصل .أما ّ
حلت بشرية هو،
بـ الى حالية أدوات .أي ّ
كل بقعة الشمل .أم بين أحكم
فشكّل األراضي ،أوزار العظمى المبرمة أن حول ،أواخر
اإلمداد وهولندا ،ثم لها .بل دنو العناد الصينية ،لهذه
األثناء ،األوروبي بها هو ،جديداً مواقعها عن تلك.يتم
أن ّ
دفة تونس األوضاع ،ان لكل وبحلول األوربيين.
وتم وعُ رفت ابتدعها الواقعة تم ،ثانية والفرنسي ان
أضف ،وقبل إعادة كال كل .السيء والفرنسي األوروبي
نفس  ،٣٠ا ّتجة اإلنذار ،في ومن .فرنسية انتباه به ،عل.
هنا؟ كردة األولى أن ضرب ،تجهيز األرض بـ كان.وفي

← 12pt
→ 11pt

Regular

لهذه الشرقي األوروبية ،بين أي ،هُ زم كرسي حين من .وفي األولى
األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث وقوعها .،يتس ّنى لليابان الواقعة
تحت أن .كل بحث حقول هامش وقبل ،األرض األحمر األهداف مدن
في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم تصفح إختار وا ّتجه ومن ،وقامت األحمر
حلت بشرية هو ،بـ الى حالية أدوات .أي ّ
التاريخ ،أي وصل .أما ّ
كل بقعة
الشمل .أم بين أحكم فشكّل األراضي ،أوزار العظمى المبرمة أن حول،
أواخر اإلمداد وهولندا ،ثم لها .بل دنو العناد الصينية ،لهذه األثناء،
األوروبي بها هو ،جديداً مواقعها عن تلك.يتم أن ّ
دفة تونس األوضاع،
ان لكل وبحلول األوربيين .وتم وعُ رفت ابتدعها الواقعة تم ،ثانية
والفرنسي ان أضف ،وقبل إعادة كال كل .السيء والفرنسي األوروبي
نفس  ،٣٠ا ّتجة اإلنذار ،في ومن .فرنسية انتباه به ،عل .هنا؟ كردة
األولى أن ضرب ،تجهيز األرض بـ كان.وفي كل إحتار أطراف والروسية،
ذلك وسفن وشعار عن .جمعت مسرح أم بها ،اال من الال أمدها ،في
الحرة الشطر مكن .الحدود السادس اإلقتصادي غير أن ،مع طوكيو
وحلفاؤها ّ
الخاصة واستمرت
ّ
الشعبين أخذ .غرّة ،وبلجيكا ،لم فصل،
ّ
يتبق اآلالف أما في ،كما
تلك أن ،هو بتخصيص الربيع ،حين .حادثة
 ٢٠٠٤انتصارهم ولكسمبورغ من ،بحق هو أخرى وبحلول .العظمى
وتتحمل ايطاليا ،ما.
ّ
معارضة فعل كل.على الجنود وبالتحديد ،كل ،ذلك

لهذه الشرقي األوروبية ،بين أي ،هُ زم كرسي حين من .وفي
األولى األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث وقوعها .،يتس ّنى
لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث حقول هامش وقبل ،األرض
األحمر األهداف مدن في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم تصفح
ّ
إختار وا ّتجه ومن ،وقامت األحمر التاريخ ،أي وصل .أما حلت
بشرية هو ،بـ الى حالية أدوات .أي ّ
كل بقعة الشمل .أم بين
أحكم فشكّل األراضي ،أوزار العظمى المبرمة أن حول ،أواخر
اإلمداد وهولندا ،ثم لها .بل دنو العناد الصينية ،لهذه األثناء،
األوروبي بها هو ،جديداً مواقعها عن تلك.يتم أن ّ
دفة تونس
األوضاع ،ان لكل وبحلول األوربيين .وتم وعُ رفت ابتدعها
الواقعة تم ،ثانية والفرنسي ان أضف ،وقبل إعادة كال كل.
السيء والفرنسي األوروبي نفس  ،٣٠ا ّتجة اإلنذار ،في ومن.
فرنسية انتباه به ،عل .هنا؟ كردة األولى أن ضرب ،تجهيز األرض
بـ كان.وفي كل إحتار أطراف والروسية ،ذلك وسفن وشعار عن.
جمعت مسرح أم بها ،اال من الال أمدها ،في الحرة الشطر مكن.
الحدود السادس اإلقتصادي غير أن ،مع طوكيو وحلفاؤها
ّ
الخاصة واستمرت تلك
ّ
الشعبين أخذ .غرّة ،وبلجيكا ،لم فصل،
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. INTEGER
dignissim tempus consequat. Vestibulum in
tincidunt erat. Vestibulum rutrum interdum
diam a auctor. Donec quis elit et orci
hendrerit fermentum. Morbi dictum purus
erat, vitae elementum erat hendrerit eget.
Integer ullamcorper diam vel pellentesque
venenatis. Nam tempor interdum lacinia. Sed
vestibulum enim sed viverra dictum. Proin
semper ligula eget ipsum dapibus tincidunt.
Praesent eu dictum enim, ac dapibus libero.
Morbi sit amet elit ac lorem suscipit euismod.
Quisque convallis dictum vulputate. Vestibulum
odio erat, ultrices in interdum et, malesuada

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS
consequat. Vestibulum in tincidunt erat. Vestibulum
rutrum interdum diam a auctor. Donec quis elit
et orci hendrerit fermentum. Morbi dictum purus
erat, vitae elementum erat hendrerit eget. Integer
ullamcorper diam vel pellentesque venenatis. Nam
tempor interdum lacinia. Sed vestibulum enim sed
viverra dictum. Proin semper ligula eget ipsum
dapibus tincidunt. Praesent eu dictum enim, ac
dapibus libero. Morbi sit amet elit ac lorem suscipit
euismod. Quisque convallis dictum vulputate.
Vestibulum odio erat, ultrices in interdum et,
malesuada tincidunt nisi. Maecenas sodales nisi
dui, in commodo nibh dapibus sit amet. Praesent
tristique enim in diam fringilla, sed posuere lorem
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS
consequat. Vestibulum in tincidunt erat. Vestibulum
rutrum interdum diam a auctor. Donec quis elit et orci
hendrerit fermentum. Morbi dictum purus erat, vitae
elementum erat hendrerit eget. Integer ullamcorper
diam vel pellentesque venenatis. Nam tempor interdum
lacinia. Sed vestibulum enim sed viverra dictum. Proin
semper ligula eget ipsum dapibus tincidunt. Praesent
eu dictum enim, ac dapibus libero. Morbi sit amet elit
ac lorem suscipit euismod. Quisque convallis dictum
vulputate. Vestibulum odio erat, ultrices in interdum et,
malesuada tincidunt nisi. Maecenas sodales nisi dui, in
commodo nibh dapibus sit amet. Praesent tristique enim
in diam fringilla, sed posuere lorem varius. Suspendisse
tincidunt nisi mauris, accumsan lobortis mi consectetur
mollis. Nam ac sodales velit. Proin vulputate massa quis

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING
ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS CONSEQUAT. VESTIBULUM
in tincidunt erat. Vestibulum rutrum interdum diam a auctor.
Donec quis elit et orci hendrerit fermentum. Morbi dictum
purus erat, vitae elementum erat hendrerit eget. Integer
ullamcorper diam vel pellentesque venenatis. Nam tempor
interdum lacinia. Sed vestibulum enim sed viverra dictum.
Proin semper ligula eget ipsum dapibus tincidunt. Praesent
eu dictum enim, ac dapibus libero. Morbi sit amet elit ac
lorem suscipit euismod. Quisque convallis dictum vulputate.
Vestibulum odio erat, ultrices in interdum et, malesuada
tincidunt nisi. Maecenas sodales nisi dui, in commodo nibh
dapibus sit amet. Praesent tristique enim in diam fringilla,
sed posuere lorem varius. Suspendisse tincidunt nisi mauris,
accumsan lobortis mi consectetur mollis. Nam ac sodales
velit. Proin vulputate massa quis nunc dignissim imperdiet.
Phasellus urna arcu, maximus in dolor sit amet, fringilla
porttitor nunc. Nulla interdum mi id varius mollis. Ut ut convallis
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لهذه الشرقي األوروبية،
بين أيُ ،هزم كرسي حين
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هو ،وقد لم لهذه أحدث
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وقوعها .،يتس ّنى لليابان الواقعة
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Medium

لهذه الشرقي األوروبية ،بين أيُ ،هزم
كرسي حين من .وفي األولى األوروبية،
هو ،وقد لم لهذه أحدث وقوعها .،يتس ّنى
لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث حقول
هامش وقبل ،األرض األحمر األهداف
مدن في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم تصفح
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لهذه الشرقي األوروبية ،بين أيُ ،هزم كرسي حين
من .وفي األولى األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث
وقوعها .،يتس ّنى لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث
حقول هامش وقبل ،األرض األحمر األهداف مدن
في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم تصفح إختار وا ّتجه
ومن ،وقامت األحمر التاريخ ،أي وصل .أما ّ
حلت
بشرية هو ،بـ الى حالية أدوات .أي ّ
كل بقعة الشمل.
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Medium

لهذه الشرقي األوروبية ،بين أي ،هُ زم كرسي حين من .وفي األولى
األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث وقوعها .،يتس ّنى لليابان الواقعة تحت
أن .كل بحث حقول هامش وقبل ،األرض األحمر األهداف مدن في.والتي
الصينية ّ
كل من ،لم تصفح إختار وا ّتجه ومن ،وقامت األحمر التاريخ ،أي
حلت بشرية هو ،بـ الى حالية أدوات .أي ّ
وصل .أما ّ
كل بقعة الشمل .أم
بين أحكم فشكّل األراضي ،أوزار العظمى المبرمة أن حول ،أواخر اإلمداد
وهولندا ،ثم لها .بل دنو العناد الصينية ،لهذه األثناء ،األوروبي بها هو،
جديداً مواقعها عن تلك.يتم أن ّ
دفة تونس األوضاع ،ان لكل وبحلول
األوربيين .وتم وعُ رفت ابتدعها الواقعة تم ،ثانية والفرنسي ان أضف ،وقبل
إعادة كال كل .السيء والفرنسي األوروبي نفس  ،٣٠ا ّتجة اإلنذار ،في ومن.

18pt

Medium

لهذه الشرقي األوروبية ،بين أي ،هُ زم كرسي حين من .وفي األولى األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه
أحدث وقوعها .،يتس ّنى لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث حقول هامش وقبل ،األرض األحمر
األهداف مدن في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم تصفح إختار وا ّتجه ومن ،وقامت األحمر التاريخ،
حلت بشرية هو ،بـ الى حالية أدوات .أي ّ
أي وصل .أما ّ
كل بقعة الشمل .أم بين أحكم فشكّل
األراضي ،أوزار العظمى المبرمة أن حول ،أواخر اإلمداد وهولندا ،ثم لها .بل دنو العناد الصينية،
لهذه األثناء ،األوروبي بها هو ،جديداً مواقعها عن تلك.يتم أن ّ
دفة تونس األوضاع ،ان لكل
وبحلول األوربيين .وتم وعُ رفت ابتدعها الواقعة تم ،ثانية والفرنسي ان أضف ،وقبل إعادة كال
كل .السيء والفرنسي األوروبي نفس  ،٣٠ا ّتجة اإلنذار ،في ومن .فرنسية انتباه به ،عل .هنا؟ كردة
األولى أن ضرب ،تجهيز األرض بـ كان.وفي كل إحتار أطراف والروسية ،ذلك وسفن وشعار عن.
جمعت مسرح أم بها ،اال من الال أمدها ،في الحرة الشطر مكن .الحدود السادس اإلقتصادي
غير أن ،مع طوكيو وحلفاؤها ّ
الخاصة واستمرت تلك
ّ
الشعبين أخذ .غرّة ،وبلجيكا ،لم فصل،
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING
ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS CONSEQUAT. VESTIBULUM
in tincidunt erat. Vestibulum rutrum interdum diam a auctor.
Donec quis elit et orci hendrerit fermentum. Morbi dictum
purus erat, vitae elementum erat hendrerit eget. Integer
ullamcorper diam vel pellentesque venenatis. Nam tempor
interdum lacinia. Sed vestibulum enim sed viverra dictum. Proin
semper ligula eget ipsum dapibus tincidunt. Praesent eu dictum
enim, ac dapibus libero. Morbi sit amet elit ac lorem suscipit
euismod. Quisque convallis dictum vulputate. Vestibulum odio
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. INTEGER
DIGNISSIM TEMPUS CONSEQUAT. VESTIBULUM IN TINCIDUNT ERAT.
Vestibulum rutrum interdum diam a auctor. Donec quis elit et orci hendrerit
fermentum. Morbi dictum purus erat, vitae elementum erat hendrerit eget. Integer
ullamcorper diam vel pellentesque venenatis. Nam tempor interdum lacinia. Sed
vestibulum enim sed viverra dictum. Proin semper ligula eget ipsum dapibus
tincidunt. Praesent eu dictum enim, ac dapibus libero. Morbi sit amet elit ac
lorem suscipit euismod. Quisque convallis dictum vulputate. Vestibulum odio
erat, ultrices in interdum et, malesuada tincidunt nisi. Maecenas sodales nisi dui,
in commodo nibh dapibus sit amet. Praesent tristique enim in diam fringilla, sed
posuere lorem varius. Suspendisse tincidunt nisi mauris, accumsan lobortis mi
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Medium

لهذه الشرقي األوروبية ،بين أي ،هُ زم كرسي حين من.
وفي األولى األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث وقوعها.،
يتس ّنى لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث حقول هامش
وقبل ،األرض األحمر األهداف مدن في.والتي الصينية كلّ
من ،لم تصفح إختار وا ّتجه ومن ،وقامت األحمر التاريخ،
حلت بشرية هو ،بـ الى حالية أدوات .أي ّ
أي وصل .أما ّ
كل
بقعة الشمل .أم بين أحكم فشكّل األراضي ،أوزار العظمى
المبرمة أن حول ،أواخر اإلمداد وهولندا ،ثم لها .بل دنو
العناد الصينية ،لهذه األثناء ،األوروبي بها هو ،جديداً
مواقعها عن تلك.يتم أن ّ
دفة تونس األوضاع ،ان لكل
وبحلول األوربيين .وتم وعُ رفت ابتدعها الواقعة تم ،ثانية
والفرنسي ان أضف ،وقبل إعادة كال كل .السيء والفرنسي
األوروبي نفس  ،٣٠ا ّتجة اإلنذار ،في ومن .فرنسية انتباه به،
عل .هنا؟ كردة األولى أن ضرب ،تجهيز األرض بـ كان.وفي
كل إحتار أطراف والروسية ،ذلك وسفن وشعار عن .جمعت

لهذه الشرقي األوروبية ،بين أي ،هُ زم كرسي حين
من .وفي األولى األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث
وقوعها .،يتس ّنى لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث
حقول هامش وقبل ،األرض األحمر األهداف مدن
في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم تصفح إختار وا ّتجه
ومن ،وقامت األحمر التاريخ ،أي وصل .أما ّ
حلت
بشرية هو ،بـ الى حالية أدوات .أي ّ
كل بقعة الشمل.
أم بين أحكم فشكّل األراضي ،أوزار العظمى المبرمة
أن حول ،أواخر اإلمداد وهولندا ،ثم لها .بل دنو
العناد الصينية ،لهذه األثناء ،األوروبي بها هو ،جديداً
مواقعها عن تلك.يتم أن ّ
دفة تونس األوضاع ،ان لكل
وبحلول األوربيين .وتم وعُ رفت ابتدعها الواقعة تم،
ثانية والفرنسي ان أضف ،وقبل إعادة كال كل .السيء
والفرنسي األوروبي نفس  ،٣٠ا ّتجة اإلنذار ،في ومن.
فرنسية انتباه به ،عل .هنا؟ كردة األولى أن ضرب،
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Medium

لهذه الشرقي األوروبية ،بين أيُ ،هزم كرسي حين من .وفي األولى
األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث وقوعها .،يتس ّنى لليابان الواقعة
تحت أن .كل بحث حقول هامش وقبل ،األرض األحمر األهداف مدن
في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم تصفح إختار وا ّتجه ومن ،وقامت
األحمر التاريخ ،أي وصل .أما ّ
حلت بشرية هو ،بـ الى حالية أدوات.
أي ّ
كل بقعة الشمل .أم بين أحكم فشكّل األراضي ،أوزار العظمى
المبرمة أن حول ،أواخر اإلمداد وهولندا ،ثم لها .بل دنو العناد
الصينية ،لهذه األثناء ،األوروبي بها هو ،جديداً مواقعها عن تلك.
يتم أن ّ
دفة تونس األوضاع ،ان لكل وبحلول األوربيين .وتم ُ
وعرفت
ابتدعها الواقعة تم ،ثانية والفرنسي ان أضف ،وقبل إعادة كال كل.
السيء والفرنسي األوروبي نفس  ،٣٠ا ّتجة اإلنذار ،في ومن .فرنسية
انتباه به ،عل .هنا؟ كردة األولى أن ضرب ،تجهيز األرض بـ كان.وفي
كل إحتار أطراف والروسية ،ذلك وسفن وشعار عن .جمعت مسرح
أم بها ،اال من الال أمدها ،في الحرة الشطر مكن .الحدود السادس
اإلقتصادي غير أن ،مع طوكيو وحلفاؤها ّ
الشعبين أخذ .غرّة ،وبلجيكا،
الخاصة واستمرت تلك أن ،هو بتخصيص الربيع ،حين.
ّ
لم فصل،
ّ
يتبق اآلالف أما في ،كما  ٢٠٠٤انتصارهم ولكسمبورغ من ،بحق
حادثة
هو أخرى وبحلول .العظمى معارضة فعل كل.على الجنود وبالتحديد،

لهذه الشرقي األوروبية ،بين أيُ ،هزم كرسي حين من .وفي
األولى األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث وقوعها .،يتس ّنى
لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث حقول هامش وقبل ،األرض
األحمر األهداف مدن في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم تصفح
إختار وا ّتجه ومن ،وقامت األحمر التاريخ ،أي وصل .أما
حلت بشرية هو ،بـ الى حالية أدوات .أي ّ
ّ
كل بقعة الشمل .أم
بين أحكم فشكّل األراضي ،أوزار العظمى المبرمة أن حول،
أواخر اإلمداد وهولندا ،ثم لها .بل دنو العناد الصينية ،لهذه
األثناء ،األوروبي بها هو ،جديداً مواقعها عن تلك.يتم أن
ّ
دفة تونس األوضاع ،ان لكل وبحلول األوربيين .وتم ُ
وعرفت
ابتدعها الواقعة تم ،ثانية والفرنسي ان أضف ،وقبل إعادة
كال كل .السيء والفرنسي األوروبي نفس  ،٣٠ا ّتجة اإلنذار،
في ومن .فرنسية انتباه به ،عل .هنا؟ كردة األولى أن ضرب،
تجهيز األرض بـ كان.وفي كل إحتار أطراف والروسية ،ذلك
وسفن وشعار عن .جمعت مسرح أم بها ،اال من الال أمدها،
في الحرة الشطر مكن .الحدود السادس اإلقتصادي غير أن،
مع طوكيو وحلفاؤها ّ
الشعبين أخذ .غرّة ،وبلجيكا ،لم فصل،
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dignissim tempus consequat. Vestibulum in
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diam a auctor. Donec quis elit et orci
hendrerit fermentum. Morbi dictum purus erat,
vitae elementum erat hendrerit eget. Integer
ullamcorper diam vel pellentesque venenatis.
Nam tempor interdum lacinia. Sed vestibulum
enim sed viverra dictum. Proin semper ligula
eget ipsum dapibus tincidunt. Praesent eu
dictum enim, ac dapibus libero. Morbi sit
amet elit ac lorem suscipit euismod. Quisque
convallis dictum vulputate. Vestibulum odio
erat, ultrices in interdum et, malesuada

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS
consequat. Vestibulum in tincidunt erat.
Vestibulum rutrum interdum diam a auctor. Donec
quis elit et orci hendrerit fermentum. Morbi
dictum purus erat, vitae elementum erat hendrerit
eget. Integer ullamcorper diam vel pellentesque
venenatis. Nam tempor interdum lacinia. Sed
vestibulum enim sed viverra dictum. Proin semper
ligula eget ipsum dapibus tincidunt. Praesent eu
dictum enim, ac dapibus libero. Morbi sit amet
elit ac lorem suscipit euismod. Quisque convallis
dictum vulputate. Vestibulum odio erat, ultrices in
interdum et, malesuada tincidunt nisi. Maecenas
sodales nisi dui, in commodo nibh dapibus sit
amet. Praesent tristique enim in diam fringilla, sed
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS
consequat. Vestibulum in tincidunt erat. Vestibulum
rutrum interdum diam a auctor. Donec quis elit et orci
hendrerit fermentum. Morbi dictum purus erat, vitae
elementum erat hendrerit eget. Integer ullamcorper
diam vel pellentesque venenatis. Nam tempor interdum
lacinia. Sed vestibulum enim sed viverra dictum. Proin
semper ligula eget ipsum dapibus tincidunt. Praesent
eu dictum enim, ac dapibus libero. Morbi sit amet elit
ac lorem suscipit euismod. Quisque convallis dictum
vulputate. Vestibulum odio erat, ultrices in interdum
et, malesuada tincidunt nisi. Maecenas sodales nisi
dui, in commodo nibh dapibus sit amet. Praesent
tristique enim in diam fringilla, sed posuere lorem
varius. Suspendisse tincidunt nisi mauris, accumsan
lobortis mi consectetur mollis. Nam ac sodales velit.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS
consequat. Vestibulum in tincidunt erat. Vestibulum rutrum
interdum diam a auctor. Donec quis elit et orci hendrerit
fermentum. Morbi dictum purus erat, vitae elementum erat
hendrerit eget. Integer ullamcorper diam vel pellentesque
venenatis. Nam tempor interdum lacinia. Sed vestibulum enim
sed viverra dictum. Proin semper ligula eget ipsum dapibus
tincidunt. Praesent eu dictum enim, ac dapibus libero. Morbi
sit amet elit ac lorem suscipit euismod. Quisque convallis
dictum vulputate. Vestibulum odio erat, ultrices in interdum
et, malesuada tincidunt nisi. Maecenas sodales nisi dui, in
commodo nibh dapibus sit amet. Praesent tristique enim
in diam fringilla, sed posuere lorem varius. Suspendisse
tincidunt nisi mauris, accumsan lobortis mi consectetur
mollis. Nam ac sodales velit. Proin vulputate massa quis
nunc dignissim imperdiet. Phasellus urna arcu, maximus in
dolor sit amet, fringilla porttitor nunc. Nulla interdum mi id
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لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث حقول
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كل من ،لم
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من .وفي األولى األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث
ّ
يتسنى لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث
وقوعها.،
حقول هامش وقبل ،األرض األحمر األهداف مدن
في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم تصفح إختار ّ
واتجه
ومن ،وقامت األحمر التار يخ ،أي وصل .أما ّ
حلت
بشر ية هو ،بـ الى حالية أدوات .أي ّ
كل بقعة الشمل.
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لهذه الشرقي األوروبية ،بين أيُ ،هزم كرسي حين من .وفي األولى
ّ
يتسنى لليابان الواقعة تحت
األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث وقوعها.،
أن .كل بحث حقول هامش وقبل ،األرض األحمر األهداف مدن في.والتي
الصينية ّ
كل من ،لم تصفح إختار ّ
واتجه ومن ،وقامت األحمر التار يخ ،أي
حلت بشر ية هو ،بـ الى حالية أدوات .أي ّ
وصل .أما ّ
كل بقعة الشمل .أم
بين أحكم فشكّل األراضي ،أوزار العظمى المبرمة أن حول ،أواخر اإلمداد
وهولندا ،ثم لها .بل دنو العناد الصينية ،لهذه األثناء ،األوروبي بها هو،
جديدا مواقعها عن تلك.يتم أن ّ
ً
دفة تونس األوضاع ،ان لكل وبحلول
األوربيين .وتم وعُ رفت ابتدعها الواقعة تم ،ثانية والفرنسي ان أضف،
وقبل إعادة كال كل .السيء والفرنسي األوروبي نفس ّ ،٣٠
اتجة اإلنذار ،في
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لهذه الشرقي األوروبية ،بين أيُ ،هزم كرسي حين من .وفي األولى األوروبية ،هو ،وقد لم
ّ
يتسنى لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث حقول هامش وقبل ،األرض
لهذه أحدث وقوعها.،
األحمر األهداف مدن في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم تصفح إختار ّ
واتجه ومن ،وقامت األحمر
حلت بشر ية هو ،بـ الى حالية أدوات .أي ّ
التار يخ ،أي وصل .أما ّ
كل بقعة الشمل .أم بين أحكم
فشكّل األراضي ،أوزار العظمى المبرمة أن حول ،أواخر اإلمداد وهولندا ،ثم لها .بل دنو العناد
جديدا مواقعها عن تلك.يتم أن ّ
ً
دفة تونس األوضاع،
الصينية ،لهذه األثناء ،األوروبي بها هو،
ان لكل وبحلول األوربيين .وتم وعُ رفت ابتدعها الواقعة تم ،ثانية والفرنسي ان أضف ،وقبل
إعادة كال كل .السيء والفرنسي األوروبي نفس ّ ،٣٠
اتجة اإلنذار ،في ومن .فرنسية انتباه به،
عل .هنا؟ كردة األولى أن ضرب ،تجهيز األرض بـ كان.وفي كل إحتار أطراف والروسية ،ذلك
وسفن وشعار عن .جمعت مسرح أم بها ،اال من الال أمدها ،في الحرة الشطر مكن .الحدود
السادس اإلقتصادي غير أن ،مع طوكيو وحلفاؤها ّ
الشعبين أخذ .غرّة ،وبلجيكا ،لم فصل،
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Integer ullamcorper diam vel pellentesque venenatis. Nam
tempor interdum lacinia. Sed vestibulum enim sed viverra
dictum. Proin semper ligula eget ipsum dapibus tincidunt.
Praesent eu dictum enim, ac dapibus libero. Morbi sit amet
elit ac lorem suscipit euismod. Quisque convallis dictum
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fermentum. Morbi dictum purus erat, vitae elementum erat hendrerit eget.
Integer ullamcorper diam vel pellentesque venenatis. Nam tempor interdum
lacinia. Sed vestibulum enim sed viverra dictum. Proin semper ligula eget ipsum
dapibus tincidunt. Praesent eu dictum enim, ac dapibus libero. Morbi sit amet
elit ac lorem suscipit euismod. Quisque convallis dictum vulputate. Vestibulum
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لهذه الشرقي األوروبية ،بين أيُ ،هزم كرسي حين من.
وفي األولى األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث وقوعها.،
ّ
يتسنى لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث حقول هامش
وقبل ،األرض األحمر األهداف مدن في.والتي الصينية كلّ
من ،لم تصفح إختار ّ
واتجه ومن ،وقامت األحمر التار يخ،
حلت بشر ية هو ،بـ الى حالية أدوات .أي ّ
أي وصل .أما ّ
كل
بقعة الشمل .أم بين أحكم فشكّل األراضي ،أوزار العظمى
المبرمة أن حول ،أواخر اإلمداد وهولندا ،ثم لها .بل دنو
ً
جديدا
العناد الصينية ،لهذه األثناء ،األوروبي بها هو،
مواقعها عن تلك.يتم أن ّ
دفة تونس األوضاع ،ان لكل
وبحلول األوربيين .وتم وعُ رفت ابتدعها الواقعة تم ،ثانية
والفرنسي ان أضف ،وقبل إعادة كال كل .السيء والفرنسي
األوروبي نفس ّ ،٣٠
اتجة اإلنذار ،في ومن .فرنسية انتباه
به ،عل .هنا؟ كردة األولى أن ضرب ،تجهيز األرض بـ كان.
وفي كل إحتار أطراف والروسية ،ذلك وسفن وشعار عن.

لهذه الشرقي األوروبية ،بين أيُ ،هزم كرسي حين
من .وفي األولى األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث
ّ
يتسنى لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث
وقوعها.،
حقول هامش وقبل ،األرض األحمر األهداف مدن
في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم تصفح إختار ّ
واتجه
ومن ،وقامت األحمر التار يخ ،أي وصل .أما ّ
حلت
بشر ية هو ،بـ الى حالية أدوات .أي ّ
كل بقعة الشمل.
أم بين أحكم فشكّل األراضي ،أوزار العظمى المبرمة
أن حول ،أواخر اإلمداد وهولندا ،ثم لها .بل دنو
العناد الصينية ،لهذه األثناء ،األوروبي بها هو ،جديداً
مواقعها عن تلك.يتم أن ّ
دفة تونس األوضاع ،ان
لكل وبحلول األوربيين .وتم وعُ رفت ابتدعها الواقعة
تم ،ثانية والفرنسي ان أضف ،وقبل إعادة كال كل.
السيء والفرنسي األوروبي نفس ّ ،٣٠
اتجة اإلنذار،
في ومن .فرنسية انتباه به ،عل .هنا؟ كردة األولى
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لهذه الشرقي األوروبية ،بين أيُ ،هزم كرسي حين من .وفي األولى
ّ
يتسنى لليابان الواقعة
األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث وقوعها.،
تحت أن .كل بحث حقول هامش وقبل ،األرض األحمر األهداف
مدن في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم تصفح إختار ّ
واتجه ومن،
وقامت األحمر التار يخ ،أي وصل .أما ّ
حلت بشر ية هو ،بـ الى حالية
أدوات .أي ّ
كل بقعة الشمل .أم بين أحكم فشكّل األراضي ،أوزار
العظمى المبرمة أن حول ،أواخر اإلمداد وهولندا ،ثم لها .بل دنو
ً
جديدا مواقعها
العناد الصينية ،لهذه األثناء ،األوروبي بها هو،
عن تلك.يتم أن ّ
دفة تونس األوضاع ،ان لكل وبحلول األوربيين.
وتم ُ
وعرفت ابتدعها الواقعة تم ،ثانية والفرنسي ان أضف ،وقبل
إعادة كال كل .السيء والفرنسي األوروبي نفس ّ ،٣٠
اتجة اإلنذار،
في ومن .فرنسية انتباه به ،عل .هنا؟ كردة األولى أن ضرب ،تجهيز
األرض بـ كان.وفي كل إحتار أطراف والروسية ،ذلك وسفن وشعار
عن .جمعت مسرح أم بها ،اال من الال أمدها ،في الحرة الشطر
مكن .الحدود السادس اإلقتصادي غير أن ،مع طوكيو وحلفاؤها
ّ
الخاصة واستمرت تلك
ّ
الشعبين أخذ .غرّة ،وبلجيكا ،لم فصل،
ّ
يتبق اآلالف أما في ،كما
أن ،هو بتخصيص الربيع ،حين .حادثة

لهذه الشرقي األوروبية ،بين أيُ ،هزم كرسي حين من .وفي
ّ
يتسنى
األولى األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث وقوعها.،
لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث حقول هامش وقبل،
األرض األحمر األهداف مدن في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم
تصفح إختار ّ
واتجه ومن ،وقامت األحمر التار يخ ،أي وصل.
ّ
أما ّ
حلت بشر ية هو ،بـ الى حالية أدوات .أي كل بقعة الشمل.
أم بين أحكم فشكّل األراضي ،أوزار العظمى المبرمة أن
حول ،أواخر اإلمداد وهولندا ،ثم لها .بل دنو العناد الصينية،
ً
جديدا مواقعها عن تلك.
لهذه األثناء ،األوروبي بها هو،
يتم أن ّ
دفة تونس األوضاع ،ان لكل وبحلول األوربيين.
وتم ُ
وعرفت ابتدعها الواقعة تم ،ثانية والفرنسي ان أضف،
وقبل إعادة كال كل .السيء والفرنسي األوروبي نفس ،٣٠
ّ
اتجة اإلنذار ،في ومن .فرنسية انتباه به ،عل .هنا؟ كردة
األولى أن ضرب ،تجهيز األرض بـ كان.وفي كل إحتار أطراف
والروسية ،ذلك وسفن وشعار عن .جمعت مسرح أم بها،
اال من الال أمدها ،في الحرة الشطر مكن .الحدود السادس
اإلقتصادي غير أن ،مع طوكيو وحلفاؤها ّ
الشعبين أخذ.
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حقول هامش وقبل ،األرض األحمر األهداف مدن
في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم تصفح إختار ّ
واتجه
ومن ،وقامت األحمر التاريخ ،أي وصل .أما ّ
حلت
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لهذه الشرقي األوروبية ،بين أيُ ،هزم كرسي حين من .وفي األولى
ّ
يتسنى لليابان الواقعة
األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث وقوعها.،
تحت أن .كل بحث حقول هامش وقبل ،األرض األحمر األهداف مدن
في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم تصفح إختار ّ
واتجه ومن ،وقامت األحمر
حلت بشرية هو ،بـ الى حالية أدوات .أي ّ
التاريخ ،أي وصل .أما ّ
كل بقعة
الشمل .أم بين أحكم فشكّل األراضي ،أوزار العظمى المبرمة أن حول،
أواخر اإلمداد وهولندا ،ثم لها .بل دنو العناد الصينية ،لهذه األثناء،
جديدا مواقعها عن تلك.يتم أن ّ
ً
دفة تونس األوضاع،
األوروبي بها هو،
ان لكل وبحلول األوربيين .وتم وعُ رفت ابتدعها الواقعة تم ،ثانية
والفرنسي ان أضف ،وقبل إعادة كال كل .السيء والفرنسي األوروبي

18pt

Black

لهذه الشرقي األوروبية ،بين أيُ ،هزم كرسي حين من .وفي األولى األوروبية ،هو ،وقد لم
ّ
يتسنى لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث حقول هامش وقبل ،األرض
لهذه أحدث وقوعها.،
األحمر األهداف مدن في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم تصفح إختار ّ
واتجه ومن ،وقامت
حلت بشرية هو ،بـ الى حالية أدوات .أي ّ
األحمر التاريخ ،أي وصل .أما ّ
كل بقعة الشمل .أم
بين أحكم فشكّل األراضي ،أوزار العظمى المبرمة أن حول ،أواخر اإلمداد وهولندا ،ثم لها.
جديدا مواقعها عن تلك.يتم أن ّ
ً
دفة
بل دنو العناد الصينية ،لهذه األثناء ،األوروبي بها هو،
تونس األوضاع ،ان لكل وبحلول األوربيين .وتم وعُ رفت ابتدعها الواقعة تم ،ثانية والفرنسي
ان أضف ،وقبل إعادة كال كل .السيء والفرنسي األوروبي نفس ّ ،٣٠
اتجة اإلنذار ،في ومن.
فرنسية انتباه به ،عل .هنا؟ كردة األولى أن ضرب ،تجهيز األرض بـ كان.وفي كل إحتار أطراف
والروسية ،ذلك وسفن وشعار عن .جمعت مسرح أم بها ،اال من الال أمدها ،في الحرة الشطر
مكن .الحدود السادس اإلقتصادي غير أن ،مع طوكيو وحلفاؤها ّ
الشعبين أخذ .غرّة ،وبلجيكا،
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لهذه الشرقي األوروبية ،بين أيُ ،هزم كرسي حين
من .وفي األولى األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث
ّ
يتسنى لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث
وقوعها.،
حقول هامش وقبل ،األرض األحمر األهداف مدن
في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم تصفح إختار ّ
واتجه ومن،
وقامت األحمر التاريخ ،أي وصل .أما ّ
حلت بشرية هو،
بـ الى حالية أدوات .أي ّ
كل بقعة الشمل .أم بين أحكم
فشكّل األراضي ،أوزار العظمى المبرمة أن حول ،أواخر
اإلمداد وهولندا ،ثم لها .بل دنو العناد الصينية ،لهذه
ً
جديدا مواقعها عن تلك.يتم
األثناء ،األوروبي بها هو،
أن ّ
دفة تونس األوضاع ،ان لكل وبحلول األوربيين.
وتم وعُ رفت ابتدعها الواقعة تم ،ثانية والفرنسي ان
أضف ،وقبل إعادة كال كل .السيء والفرنسي األوروبي
نفس ّ ،٣٠
اتجة اإلنذار ،في ومن .فرنسية انتباه به ،عل.
هنا؟ كردة األولى أن ضرب ،تجهيز األرض بـ كان.وفي

لهذه الشرقي األوروبية ،بين أيُ ،هزم كرسي حين
من .وفي األولى األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث
ّ
يتسنى لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث
وقوعها.،
حقول هامش وقبل ،األرض األحمر األهداف مدن
في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم تصفح إختار ّ
واتجه
ومن ،وقامت األحمر التاريخ ،أي وصل .أما ّ
حلت
بشرية هو ،بـ الى حالية أدوات .أي ّ
كل بقعة الشمل.
أم بين أحكم فشكّل األراضي ،أوزار العظمى المبرمة
أن حول ،أواخر اإلمداد وهولندا ،ثم لها .بل دنو
العناد الصينية ،لهذه األثناء ،األوروبي بها هو ،جديداً
مواقعها عن تلك.يتم أن ّ
دفة تونس األوضاع ،ان
لكل وبحلول األوربيين .وتم وعُ رفت ابتدعها الواقعة
تم ،ثانية والفرنسي ان أضف ،وقبل إعادة كال كل.
السيء والفرنسي األوروبي نفس ّ ،٣٠
اتجة اإلنذار،
في ومن .فرنسية انتباه به ،عل .هنا؟ كردة األولى
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لهذه الشرقي األوروبية ،بين أيُ ،
هزم كرسي حين من .وفي األولى
ّ
يتسنى لليابان
األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث وقوعها.،
الواقعة تحت أن .كل بحث حقول هامش وقبل ،األرض األحمر
األهداف مدن في.والتي الصينية ّ
كل من ،لم تصفح إختار ّ
واتجه
ومن ،وقامت األحمر التاريخ ،أي وصل .أما ّ
حلت بشرية هو ،بـ الى
حالية أدوات .أي ّ
كل بقعة الشمل .أم بين أحكم فشكّل األراضي،
أوزار العظمى المبرمة أن حول ،أواخر اإلمداد وهولندا ،ثم لها .بل
ً
جديدا مواقعها
دنو العناد الصينية ،لهذه األثناء ،األوروبي بها هو،
عن تلك.يتم أن ّ
دفة تونس األوضاع ،ان لكل وبحلول األوربيين.
وتم ُ
وعرفت ابتدعها الواقعة تم ،ثانية والفرنسي ان أضف ،وقبل
إعادة كال كل .السيء والفرنسي األوروبي نفس ّ ،٣٠
اتجة اإلنذار،
في ومن .فرنسية انتباه به ،عل .هنا؟ كردة األولى أن ضرب ،تجهيز
األرض بـ كان.وفي كل إحتار أطراف والروسية ،ذلك وسفن وشعار
عن .جمعت مسرح أم بها ،اال من الال أمدها ،في الحرة الشطر
مكن .الحدود السادس اإلقتصادي غير أن ،مع طوكيو وحلفاؤها
ّ
الخاصة واستمرت تلك
ّ
الشعبين أخذ .غرّة ،وبلجيكا ،لم فصل،
ّ
يتبق اآلالف أما في ،كما
أن ،هو بتخصيص الربيع ،حين .حادثة

لهذه الشرقي األوروبية ،بين أيُ ،
هزم كرسي حين من.
وفي األولى األوروبية ،هو ،وقد لم لهذه أحدث وقوعها.،
ّ
يتسنى لليابان الواقعة تحت أن .كل بحث حقول هامش
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وقبل ،األرض األحمر األهداف مدن في.والتي الصينية ّ
كل
من ،لم تصفح إختار ّ
واتجه ومن ،وقامت األحمر التاريخ،
حلت بشرية هو ،بـ الى حالية أدوات .أي كلّ
أي وصل .أما ّ
بقعة الشمل .أم بين أحكم فشكّل األراضي ،أوزار العظمى
المبرمة أن حول ،أواخر اإلمداد وهولندا ،ثم لها .بل دنو
ً
جديدا
العناد الصينية ،لهذه األثناء ،األوروبي بها هو،
مواقعها عن تلك.يتم أن ّ
دفة تونس األوضاع ،ان لكل
وبحلول األوربيين .وتم ُ
وعرفت ابتدعها الواقعة تم ،ثانية
والفرنسي ان أضف ،وقبل إعادة كال كل .السيء والفرنسي
األوروبي نفس ّ ،٣٠
اتجة اإلنذار ،في ومن .فرنسية انتباه به،
عل .هنا؟ كردة األولى أن ضرب ،تجهيز األرض بـ كان.وفي
كل إحتار أطراف والروسية ،ذلك وسفن وشعار عن .جمعت
مسرح أم بها ،اال من الال أمدها ،في الحرة الشطر مكن.
الحدود السادس اإلقتصادي غير أن ،مع طوكيو وحلفاؤها
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ullamcorper diam vel pellentesque venenatis.
Nam tempor interdum lacinia. Sed vestibulum
enim sed viverra dictum. Proin semper ligula
eget ipsum dapibus tincidunt. Praesent eu
dictum enim, ac dapibus libero. Morbi sit
amet elit ac lorem suscipit euismod. Quisque
convallis dictum vulputate. Vestibulum odio erat,
ultrices in interdum et, malesuada tincidunt nisi.
Maecenas sodales nisi dui, in commodo nibh
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consequat. Vestibulum in tincidunt erat. Vestibulum
rutrum interdum diam a auctor. Donec quis elit et orci
hendrerit fermentum. Morbi dictum purus erat, vitae
elementum erat hendrerit eget. Integer ullamcorper
diam vel pellentesque venenatis. Nam tempor
interdum lacinia. Sed vestibulum enim sed viverra
dictum. Proin semper ligula eget ipsum dapibus
tincidunt. Praesent eu dictum enim, ac dapibus
libero. Morbi sit amet elit ac lorem suscipit euismod.
Quisque convallis dictum vulputate. Vestibulum odio
erat, ultrices in interdum et, malesuada tincidunt nisi.
Maecenas sodales nisi dui, in commodo nibh dapibus
sit amet. Praesent tristique enim in diam fringilla,
sed posuere lorem varius. Suspendisse tincidunt nisi
mauris, accumsan lobortis mi consectetur mollis. Nam

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS
consequat. Vestibulum in tincidunt erat. Vestibulum rutrum
interdum diam a auctor. Donec quis elit et orci hendrerit
fermentum. Morbi dictum purus erat, vitae elementum erat
hendrerit eget. Integer ullamcorper diam vel pellentesque
venenatis. Nam tempor interdum lacinia. Sed vestibulum
enim sed viverra dictum. Proin semper ligula eget ipsum
dapibus tincidunt. Praesent eu dictum enim, ac dapibus
libero. Morbi sit amet elit ac lorem suscipit euismod.
Quisque convallis dictum vulputate. Vestibulum odio
erat, ultrices in interdum et, malesuada tincidunt nisi.
Maecenas sodales nisi dui, in commodo nibh dapibus sit
amet. Praesent tristique enim in diam fringilla, sed posuere
lorem varius. Suspendisse tincidunt nisi mauris, accumsan
lobortis mi consectetur mollis. Nam ac sodales velit. Proin
vulputate massa quis nunc dignissim imperdiet. Phasellus
urna arcu, maximus in dolor sit amet, fringilla porttitor
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Arabic  عربيTypeface Extent
Proportional Family
5 Weights, 5 Styles

Broadcasting Licence
To broadcast on TV or Cinema, a broadcasting
licence is required and can be purchased via
our online shop or directly.

Latin / Cyrillic / Greek Typeface Extent
Proportional Family
5 Weights, 12 Styles
(Including an Off-White variant)
Mono Family
4 Weights, 8 Styles
Pro vs Standard
BASIS GROTESQUE comes with standard
Latin-A encoding in its Standard variant.
Please refer to the glyph sheet within this
document for an overview of what is included
in Pro and Standard variants.
Desktop Licence
Licences are sold on the number of CPUs
within a single company, at a single location.
Our standard licence caters for 1–3 computers.
Multiple user licences can be purchased from
our online shop or directly.
Webfont Licence
We offer both staggered self-hosting via a
separate licence. These can be purchased on
our online shop or by contacting us directly.
App Licence
App licences are available. Please contact us
directly for pricing and details.
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For larger organisations we offer an enterprise
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Colophon is an international, award-winning type foundry based
in London (UK) and Los Angeles (US). We create, publish, and
distribute high-quality retail and custom typefaces for analog
and digital media.
Since 2009, Colophon has tasked itself with producing
fonts that are composed with aesthetic and technological care,
prompting a reputable library of new classics that couple typographic history with contemporary sensibilities. In tandem with its
own designs, the foundry hosts original typefaces drawn by influential practitioners from varied design disciplines. The resulting
catalogue offers graphic designers and users-of-type a series of
indelible digital tools, each with a distinct typographic identity.
In addition to the offerings in our retail inventory, we accept
commissions for custom fonts, font families, and logotypes, as
well as tailored / bespoke versions of our existing typefaces, including language extensions.
Colophon Foundry’s self-initiated and commissioned work in
type design is complemented by independent and collaborative
initiatives in publishing, editing / curation, exhibition-making, and
teaching, with a focus on local and international partnerships
with institutions of all sizes.
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 Colophonهي شركة تصميم دولية حائزة على العديد من الجوائز مقرها في لندن
(المملكة المتحدة) وفي لوس أنجلوس (الواليات المتحدة) .تقوم بإنشاء ونشر
وتوزيع خطوط عربية وخاصة عالية الجودة للوسائط التناظرية والرقمية.
منذ عام  ، 2009كلفت شركة  Colophonنفسها بإنتاج الخطوط المؤلفة من الرعاية
التجميلية والتكنولوجية  ،محفزة بذلك مكتبة ذات سمعة طيبة من الكالسيكيات
الجديدة التي تزاوج تاريخ طباعة الحروف مع الحساسيات المعاصرة .وبالتوازي مع
التصاميم الخاصة بها  ،تستضيف الشركة الخطوط األصلية التي رسمها الممارسون
المؤثرون من مجاالت التصميم المختلفة .ويقدم الكتالوج الناتج لمصممي الغرافيك
والمستخدمين المختلفين سلسلة من األدوات الرقمية التي ال تمحى  ،كل منها له
هوية طباعية متميزة.
باإلضافة إلى العروض في مخزون البيع بالتجزئة لدينا  ،فإننا نقبل عموالت للخطوط
الخاصة ،وعائالت الخطوط  ،والشعارات  ،باإلضافة إلى اإلصدارات المصممة حسب
الطلب من خطوطنا الحالية  ،بما في ذلك امتدادات اللغات.
ويكمل عمل شركة  Colophonالذي بدأ ذاتياً والمكلف في التصميم النوعي بمبادرات
مستقلة وتعاونية في النشر والتحرير  /المعالجة وصناعة المعارض والتدريس  ،مع
التركيز على الشراكات المحلية والدولية مع المؤسسات من جميع األحجام.

Basis Grotesque ىبرع

Colophon Foundry

← Black
Medium
→ Light

330pt

Regular

36pt

Font Version
3.001

End

74

75

End

Bold

200pt

Regular

36pt

Font Version
3.001

Colophon Foundry

Basis Grotesque ىبرع

النهاية
متاح حصريا من
colophon-foundry.org

